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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Jako každým rokem, i letos se
blíží topná sezona, která zna
mená pro každého denní sta
rosti jak s palivem do kamen,
tak i s likvidací popela. Chtěl
bych vám znovu přiblížit situa
ci jak z pohledu OÚ, tak i po
chopit vás jako obyvatele Ros
toklat a Nové Vsi II, kteří pře
vážně topí pevnými palivy.
Obec stojí ročně likvidace od
padů 290 tisíc korun, a to hlav
ně proto, že se nedaří ve větší
míře odpady třídit, a snížit tak
počet tun odpadů, které se od
vážejí na skládky z popelnic
a za které platíme. Snahou OÚ
i svozové firmy je snížit odvá
žené množství!
Apeluji proto na vás, abyste dů
sledně třídili suroviny, zvláště
sklo, a nevyhazovali je společ
ně s popelem.
Do popelnic dále nepatří plasty,
kovy a rostlinný odpad. Za tří
děný odpad se obci vyplácí od
měna.

Zima je
za dveřmi

Slovo starostySoutěž o nejlépe upravený
dům a okolí 2005

Soutěž o Nejlépe upravený
dům a okolí byla ukončena
a vyhodnocena. Zástupci OZ
na zasedání dne 12. 9. vy
slechli návrhy hodnotící komi
se a vybrali tři nejlepší kandi
dáty. Je však třeba říci, že roz
hodování nebylo jednoduché,
a to hlavně zásluhou velkého
počtu vás, kteří se o své domy
a okolí staráte. Soutěž chceme
opakovat i v příštím roce s tím,
že se budeme snažit sehnat
i atraktivní ceny jako ohodno
cení vašeho úsilí.
Ceny byly předány starostou
a předsedkyní sociální komise
na OÚ při setkání s odměně
nými.

Uznání zaslouží rovněž obyva
telé a majitelé například domů
číslo popisné (č. p.) 111 Svo
bodovi, č. p. 7 Buriánovi, pro
dejna Sedlářství Libich, č. p. 45
pí Kvasničková, č. p. 100 Str
nadovi, č. p. 14 Nová Ves II
Dlouhých, č. p. 32 Nová Ves II
Večeřovi, č. p. 18 Nová Ves II
Strnadovi a většina majitelů do
mů podél státní silnice v Rosto
klatech, kteří mají ztíženou situ
aci při údržbě kvůli silnému au
tomobilovému provozu, který
ničí jejich práci, a to zvláště
v zimních měsících.
Ještě jednou dík za vaši snahu
o zlepšení vzhledu obcí Rosto
klaty a Nová Ves II.

Josef Lukáš

Nová Ves II

Na žádost obyvatel a po
projednání v OZ byl v této
části obce ustaven Osadní
výbor, který i přes zastou
pení třemi členy v OZ by
měl přenášet požadavky
a připomínky týkající se
Nové Vsi II.
Předsedkyní byla jmenová
na OZ pí Albrechtová a čle
ny jsou pí Dlouhá, pí Ko
manciová, pí Houdková.
Činnost a pravomoci Osad
ního výboru jsou obsaženy
v zákoně 128/2000 Sb.
v § 120 (zákon o obcích).

1. místo
Nezavdalovi

Rostoklaty, č. p. 114
poukázka na zboží v OBI

v hodnotě 1 000,– Kč

2. místo
Strnadovi

Rostoklaty, č. p. 101
poukázka na zboží v OBI

v hodnotě 500,– Kč

3. místo
Hušnerovi

Nová Ves II, č. p. 4
poukázka na zboží v OBI

v hodnotě 500,– Kč

1. místo v soutěži
získali Nezavdalo
vi, Rostoklaty
č. p. 114 (vlevo)
2. místo získali
Strnadovi, Rosto
klaty, č. p. 101
(vpravo)

1. místo



Traverzané jsou
rádi za každý bod

Nečekaná hrdinka zazářila ja
ko kometa a svou parádní tre
fou rozsvítila celý Nou Camp.
Jednou provždy jí bude patřit
titul Hvězda druhého dámské
ho derby Traverza – Čechie.
Její gól rozhodl před takřka
dvěma sty diváků o vítězství
1:0. Traverzanky tak vyhrály
derby i podruhé a opět neinka
sovaly.
Běžela 61. minuta nad míru
očekávané bitvy. Dispečerka
domácí obrany Martina Venco
vá excelentně rozehrála stan
dardní situaci z půlky. Míč pro
řízl vzduch a na čerstvě pose
čený trávník dopadl až ve váp
ně. Přestože všechny hráčky se
soustředily na polovině hostů,
v šestnáctce už to pak byl jen –
duel. Duel dvou nejvyšších hrá
ček utkání. Nakonec rozhodují
cí souboj o dokonale kulatý
předmět směřující k brance.
Jako dravá šelma se za ním
hnala Zuzana Charouzková,

uklidit ho do bezpečí se pokou
šela Martina Tučková. 
Dlouhonohá bývalá basketba
listka však bleskurychle pro
dloužila krok a prohnala se ko
lem strnulé obránkyně za mí
čem. Tvrdé bodlo z bezpro
střední blízkosti pak napjalo síť
a Nou Camp ovládla nepopsa
telná euforie. I hráči Traverzy

a skalní fanouškové v nejlep
ších letech, do té doby sevřeni
málokdy poznanou nervozitou,
se neubránili dojetí a výrazům
absolutní blaženosti.
A střelkyně sama? V tu chvíli vů
bec nevěděla, co se s ní děje.
„Nevím ani, jak jsem ten gól
dala. Najednou to prostě bylo,“
krčila rameny Zuzana, momen
tálně prožívající velkou roman
ci s nejdražším Traverzanem
historie Lukášem Šlégrem. 
Mnozí Traverzané přitom tento

krát počítali spíš s možností ne
úspěchu. Jeden však rozhodně
ne. Kouč Královen z Traverzy
Pedro Fischer. „Voni je zase
přejedou. Uměji se vyhecovat
jen proti nim,“ tvrdil už týden
před zápasem. A jako již mno
hokrát – měl pravdu. 
Branka: 61. Zuzana Charouz
ková. Rozhodčí: Jiří Šrail. ŽK:
Iveta Svobodová (R) za petting
– zakázané osahávání soupeř
ky. Diváků: 180. Poločas: 0:0.
Poločasové penalty, 10 na 10
2:3. Stav historické série: 2:0
na zápasy (akumulované skóre
3:0). Traverza: Fischerová –
Vencová – Kolankiewiczová –
další hráčky se v poli střídaly:
Doležalová, Pakandlová, Joug
lová, Němcová Míša, Bílá, Mu
silová, Charouzková, Svobo
dová, Strnadová Věra, Strna
dová Helena, Panošová, Svoj
šová, Skopalová, Kmochová
Markéta, Kolářová, Dobřická,
Kmochová Monika.
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Traverzanky znovu
pokořily Čechii

V měsíci říjnu: 

_ Holub Bohumil
` Tláskalová Marie
_ Machulka Ladislav
` Červeňáková Maria

z Nové Vsi II
` Kapalová Zdeňka

Životní jubilea

Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně.
Redakce : OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32
Uzávěrka do 10. každého měsíce. Náklad 160 výtisků. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo
předejte osobně.

Tiráž

Po veleúspěšné předešlé sezoně
se fotbalisté Traverzy, sužovaní
nebývalou, až apokalyptickou
marodkou, vyrovnávají s novou
realitou. O každý bod musí bo
jovat až do roztrhání těla, s čet
nými zraněními, na pokraji sil.
Jejich zisk čítá po deseti kolech
14 bodů.  
V pátém kole Traverza navázala
na předešlý úspěch se Ždánice
mi a v Radimi zvítězila nad míst
ní rezervou 3:0 (Robert Krajník,
Ondra Pakandl, Fischer) i přesto,
že v úvodu utkání museli odstou
pit gólman Kadláček i kapitán
Robert Krajník.  
Třetí výhra v řadě – 4:2 (Čepič

ka dvakrát, Kubelka, Nekolný)
přišla doma nad Tuchorazí B,
která dovezla kvalitní výběr, ale
nedokázala se vyrovnat s fa
mózním Čepičkou, který se po
staral o tři góly.

V nejdezolátnější sestavě po
sledních let Traverza podlehla
0:4 v Liblicích, toužících po po
stupu. V utkání se poprvé před
stavila nová posila David Šťast
ný, rychlonohý a technický bo
rec, který ještě nedávno hrál dru
hou ligu basketbalu.

Domácí výhru 2:1 (Fischer, Ond
ra Pakandl) nad Dobrým Polem,
sestoupivším z okresního přebo
ru, tým doslova vydřel dvěma
gólovými dorážkami i spoustou
obranných odkopů. Gólman
Šlégr navíc poprvé v dresu Ros
toklat zneškodnil pokutový kop.
Derby v Tuklatech Traverza ten
tokrát odehrála bez náboje
a energie a i vinou dvou neregu
lérních branek podlehla 0:3. Ná
sledovala domácí remíza 2:2
(Strnad, Kubelka) s Kozojedy,
kdy Traverzané vedli 1:0, ale
nakonec byli rádi za vyrovnání
na 2:2. Závěrečnou dvacetimi
nutovou přesilovku nevyužili.

TRAVERZA

TRAVERZA – ŽENY 

Ženy a dívky každého
věku – v zimních měsících
se chceme znovu scházet
a udržovat formu kondič
ním cvičením. K dispozici
je vytápěná místnost v bu
dově OÚ. Zájemkyně,
hlaste se na OÚ nebo
u pí Holubové.

Cvičení

Popelnice

INFORMACE

Jak jsme oznámili, OÚ mů
že nakoupit za zvýhodně
nou cenu plastové popelni
ce (nádoba 120 litrů za
695 Kč, 240 l za 955 Kč.
Zájemci hlaste se na OÚ.

Odvoz
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu

se uskuteční v sobotu 5. 11.
2005 od 11.45 do 12.15
hod. v Rostoklatech u OÚ
a od 12.20 do 13.00 hod.
u rybníka v Nové Vsi II.
Odpad přivezte na místa
soustředění až v tento den
a osobně předejte pracov
níkům firmy.
Připomínáme, že se budou
přijímat barvy, laky a obaly
od nich, rozpouštědla, che
mikálie, mrazničky, TV, ba
terie, PC, léky. Pneu od
osobních aut pouze bez
disků!!


